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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπενθυμίζει το κοινό
ότι οργανώνει εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Βασικού Επιπέδου στην Ελληνική
Γλώσσα (Επίπεδο Α2), όπως καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε
μετανάστες και αλλοδαπούς που διαμένουν στην Κύπρο και θα διεξαχθεί σύμφωνα με
το Νόμο που τροποποιεί τον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (Ν.
143(Ι)/2009).
Η πιο πάνω εξέταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:
•
•
•
•
•

Ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου
Ικανότητα ακρόασης και κατανόησης
Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης
Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας
Βασικά στοιχεία της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας
της Κύπρου

Η εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως ακολούθως:
Α.

Γραπτή Εξέταση
Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018, 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Β.

Προφορική Εξέταση
Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018, μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης
(η ακριβής ώρα εξέτασης θα σταλεί με επιστολή σε κάθε
υποψήφιο).

Αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού από τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι τις 17
Οκτωβρίου 2018 από τις 08:00 μέχρι τις 15:00. Το τέλος συμμετοχής στην εξέταση
ανέρχεται στα €25,00 και θα πρέπει να καταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος, η
προφορική εξέταση ενδέχεται να οριστεί σε διαφορετικές ημερομηνίες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από την
Υπηρεσία Εξετάσεων και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, www.moec.gov.cy/ypexams (Υπηρεσία Εξετάσεων - Έντυπα).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε
με
την
Υπηρεσία
Εξετάσεων
στα
τηλέφωνα
22806360/22800744/22800749.
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